
 

 

 

 

 

ANUNŢ cu privire la bursa de studiu 

 acordată de către CNTEE Transelectrica SA 

 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA organizează în 

intervalul 27 iunie – 15 iulie 2022 înscrieri în vederea participării la procesul de selecţie 

pentru acordarea unei burse de studiu. 

Cui ne adresăm 

Bursa va fi acordată studenţilor din anul III de studiu, din cadrul Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti, de la următoarele facultăţi:  

 Facultatea de Finanţe şi Bănci, specializare Finanţe şi Bănci,  

 Facultatea de Management, specializare Management, 

 Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, specializare Economie şi Afaceri 

Internaţionale, 

 Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată, specializarea Economie şi Comunicare 

Economică în Afaceri, 

 Facultatea de Marketing, specializarea Marketing, 

Oferta noastra 

Dacă ai rezultate bune la facultate şi parcurgi cu succes procesul de selecţie, noi îţi oferim: 

 bursă lunară, în cuantum de 2550 lei, acordată pe parcursul anului universitar 2022-

2023;  

 posibilitatea de a efectua stagiul de practică în cadrul companiei; 

 posibilitatea de a fi angajat la absolvire, pe o funcţie corespunzătoare pregătirii 

profesionale, pentru o perioadă de minim 3 ani; 

Bursele se vor acorda în baza unui contract încheiat între CNTEE Transelectrica SA şi 

student. Beneficiarul va prezenta contractul spre avizare unităţii sau instituţiei de învăţământ 

la care studiază. 

Condiţii care trebuie îndeplinite pentru a candida: 

 să fii cetăţean român;  

 să fii student în anul al III-lea (în anul universitar 2022-2023) în cadrul programului de 

studii de licenţă, la una din specializările menţionate anterior; 

 să fii integralist şi să fii promovat anul anterior de studiu cu media anuală de minim 8,00; 

 să prezinţi copia foii matricole cel puţin pentru ultimul an de studiu; 

 să prezinti o recomandare din partea unui profesor de la o disciplină de specialitate; 
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Condiţii pentru menţinerea bursei: 

 promovarea anului de studiu pentru care beneficiezi de bursă, cu media anuală de minim 

8,00; 

 alegerea temei proiectului de licenţă la o disciplină agreată de CNTEE Transelectrica SA; 

 desfăşurarea perioadei de practică, în cazul în care programa o prevede, în cadrul 

CNTEE Transelectrica SA; 

 profesarea, prin angajare în cadrul CNTEE Transelectrica SA, la absolvirea studiilor, 

pentru o perioadă de minimum 3 ani, pe un post corespunzător, în specialitatea studiilor 

absolvite, dacă vor exista posturi vacante în companie, la acel moment; 

Beneficiile ce pot fi obţinute ca viitor angajat în cadrul Companiei: 

 bonuri de masa; 

 indemnizaţie de concediu de odihnă/tratament;  

 vouchere de vacanţă;  

 contribuţie la pilonul III de pensie; 

 posibilitatea de a participa la proiectele internaţionale din care face parte CNTEE 

Transelectrica SA şi alte oportunităţi de dezvoltare profesională; 

 facilitarea un program adaptabil în vederea continuării studiilor de master;  

 în cazul obţinerii unor burse (ex. Erasmus) posibilitatea suspendării CIM şi prelungirea 

contractului proporţional cu perioada pentru care a fost suspendată activitatea. 

Pentru neexecutarea totală sau parţială a obligaţiilor/condiţiilor pentru menţinerea bursei, 

beneficiarul va restitui în termen de 3 luni de la notificare, în baza contractului (şi a 

angajamentului asumat), sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie. 

Depunerea dosarelor de aplicaţie de către studenţi se va realiza la registratura CNTEE 

Transelectrica SA, strada Olteni, nr. 2 - 4, sector 3, parter, în intervalul 27 iunie – 15 iulie 2022. 

Dosarele de aplicaţie vor conţine: 

 CV –ul candidatului, complet şi actualizat (se vor menţiona şi datele de contact); 

 Cerere de bursă; vezi anexa nr. 1  

 Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal; vezi anexa nr. 2 

 Scrisoare de intenţie de maximum 1 pagină;  

 Copia foii matricole cel puţin pentru ultimul an de studiu;  

 O recomandare din partea unui profesor de la o disciplină de specialitate;  

Persoanele selectate vor fi invitate telefonic să participe la interviul care va avea loc în 

intervalul  01-05 august 2022. 

Persoana de contact din partea CNTEE Transelectrica SA: Maria Hulpoi, tel. 0374.580.488, e-mail: 

maria.hulpoi@transelectrica.ro  

  
        

https://fabbv.ase.ro/wp-content/uploads/2022/06/Anexa-1_Cerere-de-inscriere.docx
https://fabbv.ase.ro/wp-content/uploads/2022/06/Anexa-2_Acord-GDPR.docx
mailto:maria.hulpoi@transelectrica.ro

